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 nr. 113 110 van 30 oktober 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nederlandse nationaliteit te zijn, op 8 augustus 2013 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 3 juli 2013 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 9 september 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 oktober 

2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat N. DE NIL, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat L. DE WITTE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 27 februari 2012 diende verzoeker een aanvraag in tot het verkrijgen van een verklaring van 

inschrijving als werknemer/werkzoekende. 

 

1.2. Op 3 juli 2013 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maat-

schappelijke Integratie en Armoedebestrijding een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20).  

 

Dit is thans de bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt: 
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“(...) Voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie 

maanden als burger van de Unie. 

Betrokkene diende op 27.02.2012 een aanvraag tot verklaring van inschrijving (bijlage 19) in als 

werknemer/werkzoekende (artikel 40 § 4, 1° - wet van 15.12.1980). Betrokkene legde ter staving van de 

aanvraag tot verklaring van inschrijving als werkzoekende de volgende documenten voor: overeenkomst 

voor een beroepsopleiding bij de VDAB. 

Uit de overeenkomst blijkt uit art. 7 dat betrokkene bij de VDAB is ingeschreven als niet-werkende 

werkzoekende. In art 9 wordt vermeld dat betrokkene ten allen tijde de opleiding kan stop zetten indien 

hij een betrekking vindt. Er dient nadien opnieuw contact genomen te worden met de trajectbegeleider 

die hem zal verder helpen bij zijn zoektocht naar werk Men kan er dus van uitgaan dat betrokkene op dit 

moment niet werkt. Nergens uit het dossier blijkt dat betrokkene heden toch zou zijn tewerkgesteld. Bij 

gebrek aan huidige tewerkstelling kan hij uiteraard her verblijfsrecht niet erkend zien als werknemer 

(artikel 50, §2, 1° van het KB van 08.10.1981) 

Als werkzoekende kan hij evenmin het verblijfsrecht genieten (artikel 50§2, 3° van het KB van 

08/10/1981). Hij legt weliswaar indirect een bewijs voor dat hij is ingeschreven als werkzoekende bij de 

bevoegde dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB) en via deze instantie een beroepsopleiding volgt, 

maar maakt het niet aannemelijk dat hij een reële kans maakt om te worden aangesteld. Het is niet 

omdat betrokkene een overeenkomst voor het volgen van een beroepsopleiding heeft afgesloten, dat er 

ook vanuit kan worden gegaan dat hij deze opleiding effectief zal bijwonen en met succes zal 

beëindigen. Zelfs in de veronderstelling dat hij de opleiding met vrucht zal afronden, wordt er nog geen 

aanvullende bewijzen geleverd dat zal uitmonden in een reële kans op tewerkstelling voor betrokkene. 

Het is immers niet duidelijk of betrokkene over andere belangrijke vaardigheden, talenkennis of ervaring 

beschikt om achteraf aan werk te geraken in België. 

Vermits betrokkene een beroepsopleiding volgt, zou men hem kunnen beschouwen als student (artikel 

40 § 4, 5° - wet van 15.12.1980). Het is echter zo dat een student over voldoende bestaansmiddelen en 

over een ziekteverzekering moet beschikken. Er werd echter op geen enkele manier aangetoond dat 

betrokkene over voldoende bestaansmiddelen beschikt als over een ziekteverzekering. 

Gezien al deze elementen in het dossier, moet er dan ook besloten worden dat betrokkene niet voldoet 

aan de voorwaarden om de inschrijving te bekomen als werknemer, werkzoekende of student. Het 

verblijfsrecht kan hierdoor niet toegestaan worden. 

Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied van het Rijk te verlaten binnen 30 dagen. (...)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

Uit de bespreking van onderstaand middel blijkt dat slechts korte debatten vereist zijn.  

 

2.1. In wat als een eerste en enig middel kan worden beschouwd, werpt verzoeker onder het kopje 

“Schending van de motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht” het volgende op: 

 

“Schending van de motiveringsplicht voorzien in artikel 62 van de vreemdelingenwet en in de artikelen 2 

en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. 

Artikel 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen bepaalt immers: 

"De administratieve beslissingen worden met rede omkleed." 

Artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen bepaalt: 

"Artikel 2: De bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in artikel 1 moeten uitdrukkelijk worden 

gemotiveerd." 

''Artikel 3: De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden 

die aan de beslissing ten grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn." 

Er dient te worden opgemerkt dat de motivatie in de bestreden beslissing niet afdoende is. Zo wordt 

verzoekers verblijf op het Belgisch grondgebied geweigerd omdat er geen reële kans op tewerkstelling 

zou bewezen zijn. Het tegendeel wordt echter bevestigd door het feit dat verzoeker vanaf 2 september 

2013 als uitzendkracht bij de firma RANDSTAND tewerkgesteld zal zijn bij BEXCO NV als productie-

arbeider (touwslager - spinner/twijner - splitser). Dit zal geschieden via wekelijkse uitzendcontracten, 

waarbij bovendien verzoeker een gedegen opleiding in de sector zal volgen (stuk 4 en stuk 5) 

Een afdoende motivering impliceert dat de opgelegde motivering in rechte EN in feite evenredig moet 

zijn aan het gewicht van de genomen beslissing, quod non! 

Overeenkomstig artikel 40 §4, 1° van de wet van 15 december 1980 (Vreemdelingenwet) heeft iedere 

burger van de Unie het recht gedurende meer dan drie maanden in het Rijk te verblijven inden hij de in 

artikel 41, eerste lid bedoelde voorwaarde vervult en hij: 
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Hetzij in het Rijk werknemer of zelfstandige is of het Rijk binnenkomt om werk te zoeken, zolang hij kan 

bewijzen dat hij nog werk zoekt en een reële kans maakt om te worden aangesteld. 

Enerzijds maakt verzoeker heden een reële kans om te worden aangesteld, aangezien een 

arbeidscontract voorligt vanaf 3 september 2013. De kans is dus voorzeker reëel, want gerealiseerd. 

Anderzijds is hij vanaf 3 september 2013 werknemer en aldus voldoet hij op elk moment aan de 

gestelde voorwaarden. 

2.1.1. de vereiste van het zoeken naar werk 

Dat verzoeker sinds zijn aankomst hier in België er alles aan doet om werk te vinden is zonder twijfel 

afdoende bewezen. 

Verzoeker is sinds zijn aankomst in België ingeschreven in diverse interim-kantoren waaronder: 

ASAP.be, RANDSTAD en TEMPO-TEAM. 

Er kan opnieuw verwezen worden naar de overeenkomst voor uitzendarbeid tussen verzoeker en 

RANDSTAD BELGIUM NV, die bewijst dat betrokkene doeltreffend naar werk heeft gezocht. 

In die zin is dan ook voldaan aan de bepalingen van de wet. 

2.1.2. het bewijs van een reële kans op tewerkstelling 

Kans op tewerkstelling bestaat/ontstaat maar wanneer werkzoekenden effectief moeite doen en 

inspanningen leveren om werk te vinden. Hetgeen bij verzoeker zeker het geval is geweest, daar hij 

heden een arbeidsovereenkomst kan voorleggen. 

Met zijn huidige arbeidsovereenkomst kan verzoeker blijk geven van zijn capaciteiten en vaardigheden 

en geniet hij een opleiding, dewelke een stap is richting een vaste tewerkstelling. 

2.1.3. Werknemer of zelfstandige zijn 

Uit de uiteenzetting onder 2.1.1 en 2.1.2 blijkt dat de vereisten van het zoeken naar werk enerzijds en 

het bewijs van een reële kans op tewerkstelling beiden zijn voldaan, daar verzoeker een 

arbeidsovereenkomst via uitzendarbeid (weekcontracten met uitzicht op vaste tewerkstelling, gelet op 

de opleiding die betrokkene gedurende drie maanden zal genieten) kan voorleggen zoals supra 

aangeduid. 

Ten overvloede kan worden aangehaald dat verzoeker aangesloten is, en dit in tegenstelling tot de 

motivering van de beslissing dd. 3 juli 2013, bij de LIBERALE MUTUALITEIT, alwaar hij over een 

ziekteverzekering beschikt 

Dat de motivering dan ook niet draagkrachtig is en op de grond de vernietiging van de akte zich 

opdringt. 

De beslissing is gemotiveerd in strijd met de inhoud van het dossier en getuigt van onzorgvuldigheid 

minstens onredelijkheid. 

Gelet op al het voorgaande dient de Raad voor Vreemdelingenbetwisting over te gaan tot 

nietigverklaring van de omstreden beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken.” 

 

2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en in artikel 62 van de wet 

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom 

de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding 

toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemd artikel 3 verplicht de overheid in 

de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen 

en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). De 

Raad stelt vast dat de verzoekende partij de motieven die aan de grondslag liggen van de bestreden 

beslissing kent nu zij deze aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpt in een middel, zodat voldaan is 

aan de formele motiveringsplicht. Het middel dient derhalve te worden behandeld vanuit het oogpunt 

van de materiële motiveringsplicht. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 

bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze 

overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624).  

 

Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt in dat de administratie bij het nemen van een beslissing 

moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

2.3. Waar verzoeker betoogt dat hij wel degelijk een reële kans op tewerkstelling had en dat dit 

bevestigd wordt door het feit dat hij vanaf 2 september 2013 als uitzendkracht bij een firma aan de slag 
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zal gaan en in dit verband stukken voegt bij zijn verzoekschrift en er later nog bijkomend verstuurt aan 

de Raad, dient de Raad op te merken dat verzoeker niet de onwettigheid van de bestreden beslissing 

kan aantonen op grond van stukken die dateren van na het treffen van de bestreden beslissing. 

Verwerende partij kan niet verweten worden geen rekening te hebben gehouden met stukken waarover 

ze nog niet beschikte op het ogenblik dat ze de bestreden beslissing trof.   

 

2.4. Verzoeker is ervan overtuigd dat afdoende bewezen werd dat hij er alles aan doet om werk te 

vinden in België en verwijst daarbij naar inschrijvingen bij diverse interimkantoren. Te dezen dient de 

Raad op te merken dat verzoeker met deze blote beweringen die niet gestaafd worden door enig stuk 

geen afbreuk kan doen aan de bestreden beslissing waar deze stelt: “Betrokkene diende op 27.02.2012 

een aanvraag tot verklaring van inschrijving (bijlage 19) in als werknemer/werkzoekende (artikel 40 § 4, 

1° - wet van 15.12.1980). Betrokkene legde ter staving van de aanvraag tot verklaring van inschrijving 

als werkzoekende de volgende documenten voor: overeenkomst voor een beroepsopleiding bij de 

VDAB.” Waar verzoeker opnieuw verwijst naar het feit dat hij vanaf 2 september 2013 als uitzendkracht 

bij een firma aan de slag zal gaan, kan verwezen worden naar het gestelde in punt 2.3.  

 

2.5. Waar verzoeker gewag maakt van een aansluiting bij een Liberale Mutualiteit “alwaar hij over een 

ziekteverzekering beschikt” en in dit verband stuk 6 voegt bij het verzoekschrift dat blijkt te dateren van 

7 augustus 2013, dient de Raad eens te meer vast te stellen dat verwerende partij niet verweten kan 

worden geen rekening te hebben gehouden met stukken waarover ze nog niet beschikte op het ogenblik 

dat ze de bestreden beslissing trof. Bovendien kan nergens in de bestreden beslissing gelezen worden 

dat verzoeker verweten wordt niet te beschikken over een ziekteverzekering zodat de Raad bijkomend 

niet inziet hoe dit de bestreden beslissing aan het wankelen kan brengen.      

  

Het enig middel is niet gegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, 

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig oktober tweeduizend dertien door: 

 

mevr. M. EKKA, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


